Esclarecimento
Após a divulgação, na última Newsletter enviada aos sócios, da notícia com o título "1.º Arraial Domus Mater"
que dava conta da realização de um evento que juntou vários sócios, utentes e amigos da Associação, e da
consequente chegada de algumas queixas de sócios e utentes que não tiveram conhecimento da realização
deste evento, que cabe à equipa da Newsletter fazer o devido esclarecimento, no sentido de desfazer o
equívoco criado.

Primeiramente cabe esclarecer o título da notícia, "1.º Arraial Domus Mater". Esta inicativa foi idealizada por
duas sócias da Domus Mater que, no sentido de promover a confraternização e a socialização entre os vários
sócios e utentes da Associação, se dedicaram à organização deste evento, o qual ficou informalmente
conhecido como o "1.º Arraial Domus Mater". De facto, tratou-se de uma festa. Também foi um facto que os
participantes nesta festa se circunscreveram ao universo Domus Mater, tendo a sua divulgação sido feita,
essencialmente, em contexto de Terapia de Grupo. No entanto, apesar de ser uma iniciativa bem recebida pela
Associação, para ser conhecida como Arraial Domus Mater, teria de ter sido divulgada a todos os sócios e
utentes. Neste sentido, através da divulgação da notícia iniciando-a com o nome informal com o qual este
evento ficou conhecido contribuiu decisivamente para o mal-entendido que levou alguns sócios a manifestarem
o
seu
desagrado
perante
esta
situação.

Por outro lado, e ao contrário da ideia passada na notícia em causa, é importante esclarecer que, pela sua
natureza particular e espontânea, este evento não teve o apoio formal da Domus Mater, apesar de ser o tipo
de iniciativa que é bem acolhida, não só porque atesta o interesse dos nossos associados em participar
ativamente na vida da Associação, como também pelo contributo visível para a confraternização e união entre
todos.
Assim sendo, pelos motivos acima expostos, a equipa da Newsletter assume a responsabilidade pelo equívoco
criado, pedindo as mais sinceras desculpas a todos os que poderão ter-se sentido lesados na sua condição de
sócio
e/ou
utente.
A equipa da DMNewsletter

Setembro

III Semana Terapêutica 2019

Realizou-se no passado mês de setembro, na Pousada da Juventude de Santa Cruz, a Semana Terapêutica
2019.
Foi sob o tema "Constelações familiares" que se desenvolveu este evento tão importante para o processo
terapêutico.
A Semana Terapêutica 2019 foi, mais uma vez, um sucesso. O trabalho aqui realizado continuará, com toda a
certeza,
a
ser
desenvolvido
em
contexto
de
terapia
individual
e
de
grupo.
Obrigado a todos os participantes.

Dia 7 de novembro

Início das Terapias de Grupo
As Terapias de Grupo iniciam no próximo dia 7 de novembro.

Dia 16 de novembro às 15:00H

IV Assembleia-geral Ordinária + Magusto

Convoca-se todos os sócios para a Assembleia-geral Ordinária, no dia 16 de novembro de 2019 (sábado), às
15:00H.
Aproveita-se a realização da Assembleia-geral Ordinária para de seguida, por ocasião do magusto,
proporcionar aos sócios e utentes um momento de convívio e troca de experiências.
Esperamos por si!

Questionário
Aproveitamos este espaço para, a pedido da Familiarmente (Federação Portuguesa das Associações das
Famílias de Pessoas Com Experiência de Doença Mental), divulgar um questionário simples, de rápido
preenchimento e anónimo, lançado pelo CNS (Conselho Nacional de Saúde), para recolha de informação que
possibilite um levantamento das principais necessidades na Saúde Mental.
O preenchimento é feito através do link a seguir indicado:
https://pt.surveymonkey.com/r/XHNMX2L
O questionário destina-se a ser preenchido por utentes e familiares e está disponível até dia 4 de novembro.
Obrigado.

